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Konserwacja i czyszczenie mikrocementu
Opieka wstępna

Mikrocement osiąga pełną twardość i odporność chemiczną po miesiącu stosowania. Dlatego też należy
zachować ostrożność w pierwszych tygodniach, ponieważ to właśnie wtedy istnieje większe
prawdopodobieństwo, że mikrocement cierpi na pewne niedoskonałości. Dwa dni po nałożeniu uszczelniacza
będzie można bardzo ostrożnie przejechać tranzytem. Po tygodniu będzie można przejechać tranzytem z
zachowaniem całkowitej normalności. Nie przykrywać powierzchni przez pierwsze dwa tygodnie. Na
przykład: nie wieszać obrazów ani nie kłaść dywanów.

Szczególna troska
Pielęgnacja mikrocementu jest bardzo podobna do pielęgnacji naturalnego parkietu drewnianego.
Należy unikać ciągłego podlewania oraz długotrwałego kontaktu z wilgocią. Bardzo ważne jest, aby
powierzchnia była wolna od materiałów takich jak kamienie czy piasek, które mogą porysować
mikrocement.
Aby nie uszkodzić powierzchni, należy unikać uderzania lub tarcia twardych przedmiotów, a także
ciągnięcia przedmiotów (pamiętaj, aby podnosić i wspierać, nigdy nie ciągnąć). Zalecamy również
ochronę podłogi przed meblami, które mogą być szkodliwe dla mikrocement, takimi jak metalowe nogi
lub ostre powierzchnie. Zalecamy stosowanie ochraniaczy mebli z miękkiej gumy, ponieważ są one mniej
agresywne.

Czyszczenie
Do czyszczenia mikrocementu zalecamy stosowanie produktów specjalnie stworzonych dla tego produktu:
Ecoclean i Ecoclean Pro. Ecoclean jest ekologicznym środkiem czyszczącym dla gospodarstw domowych. Jest
to produkt o wysokiej koncentracji i odpowiedni do czyszczenia podłóg. W celu jego zastosowania rozcieńcza
się go w wodzie. Bardzo ważne jest, aby minęły dwa tygodnie od złożenia wniosku, aby móc zacząć z niego
korzystać. Ecoclean Pro jest profesjonalnym ekologicznym środkiem czyszczącym, specjalnie przeznaczonym
do czyszczenia trudnych i trwałych zabrudzeń. Ten środek czyszczący nie jest rozcieńczany w wodzie, jest
rozpylany i pozostawiony do działania na kilka chwil. Inną możliwością jest użycie neutralnych mydeł PH,
nigdy agresywnych produktów. W związku z tym unikniemy produktów takich jak chlor, wybielacz, amoniak i
mydła lub detergenty, które nie są neutralne pod względem pH. Bardzo ważne jest, aby mydło nie miało
bezpośredniego kontaktu z mikrocementem przez długi czas, aby nie uszkodzić jego warstwy ochronnej.
Istnieją pewne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, takie jak antypoślizgowe podłogi. Ze względu na
większą odporność na poślizg i tym samym grubszą strukturę, czyszczenie powierzchni jest trudniejsze.
Dlatego polecamy Microdeck do wnętrz i Microstone na zewnątrz.

Okresowa konserwacja

Zalecamy okresową konserwację mikrocementowych chodników za pomocą wosków akrylowych w celu
utworzenia warstwy ochronnej. Ceraciment jest związkiem, który zapewnia twardość i naturalny połysk w
sposób trwały. Częstotliwość woskowania zależy od zastosowania i charakterystyki miejsca.
Jeśli pożądany jest bardziej profesjonalny rezultat, zalecamy zastosowanie Ceraciment Pro. Charakteryzuje
się tym, że jest to wosk o wysokiej odporności i metalicznym wykończeniu. Dodatkowo zachowuje oryginalny
wygląd powierzchni w dłuższym okresie czasu.
Jeśli ten produkt nie jest dostępny, można użyć innego wosku akrylowego, chociaż nie możemy
zagwarantować takich samych rezultatów.
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